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НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Скъпи приятели,
Най-топло и сърдечно ви поздравявам с Международния ден на
хората с увреждания – Трети декември! Този ден е още един повод да
благодаря на всички членове и симпатизанти на нашия Съюз, на всички
активисти, на членовете и председателите на Изпълнителните бюра на дружествата, на
председателите и членовете на Управителните съвети на Общинските и Регионалните
организации, на членовете на Контролните комисии на всички нива, на всички
координатори, на членовете на Управителния съвет на СИБ и на работещите в
Централното управление.
Благодаря ви за всеотдайния труд за доброто на нашите членове!
От името на Управителния съвет на СИБ и лично от мое име желая на членовете
на Съюза, на многобройните съмишленици и на техните семейства една по-успешна
и по-справедлива 2022-та година, достойно посрещане на новите предизвикателства
пред хората с увреждания, повече здраве, бодър дух и щастлив живот!
						КРАСИМИР КОЦЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИБ
ДЕКЛАРАЦИЯ
От Национално представителните организации на и за хора с увреждания
Декларацията е изпратена до: Президента на Република България; Министърпредседателя на Република България; Парламентарните групи в 47-то Народно
събрание; Омбудсмана на Република България, Медиите
		

Уважаеми госпожи и господа,

На 3 декември в цял свят се отбелязва Международния ден на хората с увреждания.
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Чуваме различни послания на този ден, защото и политиките по отношение на хората
с увреждания имат много лица. Вие сте новото политическо лице на България, а ние
също сме тук пред вас и не сме просто безлична статистика.
В световен мащаб над един милиард души, или около 15% от населението има
някаква форма на увреждане. В България, по данни на Агенцията за хората с
увреждане, в техния регистър са въведени 685 хиляди човека са с призната намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане. Над 80 хиляди са децата с
увреждания отново по данни на Агенцията за хората с увреждания.
Трети декември е момент за оценка на извървяния път и дебат за перспективите
на развитие на социалните политики за тези хора и осигуряване на условия за
равнопоставеното им участие в развитието на обществото и държавата.
Днес, в кризисната здравна и икономическа обстановка, нека се видим лице в
лице, защото сме заедно в бъдещето на България и заедно трябва да намерим верните
решения за:
• Осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на
нормални стандарти на живот за хората с увреждания;
• Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на нов модел за оценка на увреждането,
възможностите и потребностите, отчитащ комплекс от разнообразни фактори
и гарантиращ по-висока степен на социално приобщаване на хората със
специфични възможности;
• Повишаване ефективността на здравната система чрез: своевременна
медицинска профилактика, качествено и достъпно лечение, осигуряване на
безплатни лекарствени средства и медицинска рехабилитация;
• Промяна на модела за предоставяне на помощни средства, медицински изделия
и приспособления и приемане на стандарти, гарантиращи тяхното качество;
• Повишаване качеството на приобщаващото образование;
• Незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на
заетостта на хората с увреждания и осигуряване на напълно нов модел и
правила за финансиране на хората с увреждания и работодателите, според
броя на осигурените работни места и тежестта на увреждането на работещите.
Повишаване на ресурса за подкрепа на работещите хора с увреждания и техните
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работодатели;

• Значимо завишаване стандартите за финансиране на социалните услуги, с
цел създаване на качествена подкрепа за хората с увреждания; привличане на
качествени професионално подготвени специалисти; преодоляване на високата
инфлация, завишените цени на горива и ел. енергия и разработване на карта за
оптималното им разпределение в страната;
• Подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда;
• Повишаване доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот,
лечение и рехабилитация;
• Създаване на условия и механизъм за координация и контрол на хоризонталните
политики за хората с увреждания и създаване на Държавна агенция за хората с
увреждания;
• Промяна на режима на поставяне под запрещение на хората с увреждания с цел
осигуряване на право на избор.
Уважаеми госпожи и господа,
Заявяваме своята готовност за участие в създаването и реализацията на политиките,
усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния статус
на хората с увреждания в страната.
От името на национално представителните организации на и за хора с увреждания,
членове на Националния съвет за хората с увреждания към МС

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
I. ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗЛИЧНИ ТЪЛКУВАНИЯ В МЕДИИТЕ ЗА РАЗМЕРА НА
ПЕНСИИТЕ ПРЕЗ 2022 Г. МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА ПРАВИ СЛЕДНОТО РАЗЯСНЕНИЕ:
Съгласно решението на 46-то Народно събрание от 25 декември 2021 г. минималният
размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 300 лв. на 370 лв.,
а максималният й размер се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. От същата дата тежестта
на всяка година осигурителен стаж без превръщане ще се увеличи от 1,2 на 1,35 на
сто. За да има равнопоставеност с по-високата тежест на осигурителния стаж ще
бъдат преизчислени всички отпуснати преди 25 декември 2021 г. пенсии. Промените
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са трайно регламентирани в Кодекса за социално осигуряване чрез направената
актуализация в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Изплащането на увеличените размери на пенсиите през цялата 2022 г. е гарантирано.
Кодексът

за социално осигуряване регламентира, че в случай, че бюджетът на

държавното обществено осигуряване (ДОО) не бъде приет от Народното събрание до
началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните
разходи се извършват съобразно действащите нормативни актове. Това гарантира
изплащането на всички пенсии и други социално осигурителни плащания в
определените размери, независимо че бюджетът на ДОО за съответната година не е
приет. В този случай за издръжка на органите на Националния осигурителен институт
се разходва месечно до една дванадесета част от разходите, предвидени в бюджета за
предходната година.
II. НАД 54 000 НУЖДАЕЩИ СЕ В 194 ОБЩИНИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА
ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ПОНЕ ДО 30 ЮНИ 2022 г.
Финансовото обезпечаване на услуга от местните власти през зимните месеци стана
възможно, след като на заседание правителството даде съгласие Управляващият
орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане за
периода 2014-2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в размер до 9,07 на сто над определения бюджет на програмата.
По този начин ще се осигурят 25 425 790 лв. Средствата ще дадат възможност
да се сключат допълнителни споразумения със 194 общини и райони на общини
и те да продължат да предоставят топъл обяд на хората от уязвимите групи наймалко до средата на следващата година, без да се налага да кандидатстват отново за
финансиране. По този начин ще се осигури непрекъсната подкрепа за семействата,
изпаднали в тежка ситуация през зимните месеци до стартиране на новите мерки,
предвидени за програмния период 2021-2027 г. Допълнителните средства са осигурени
от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от
COVID-19 - механизмът REACT-EU.
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